
Відпочиваємо і про безпеку пам’ятаємо.  
 

За даними Укргідрометцентру, вересень і 

надалі буде радувати українців теплою і сухою 

погодою. Стомившись від метушні, шуму та 

проблем міста, люди прагнуть знайти спокій на лоні 

природи. Дуже часто для свого відпочинку вони 

обирають ліс.  

 Але в лісі на людину може чекати багато 

неприємних несподіванок: вона може заблукати, її 

може вжалити змія чи вкусити якась комаха. Неправильне поводження з вогнем 

може спричинити пожежу. Тому потрібно знати, які заходи необхідно здійснити 

перед початком подорожі, як себе поводити в лісі та як діяти в разі виникнення 

небезпеки. 

Вирушаючи на природу, повідомте родичів або близьких про те, куди ви 

збираєтеся, кількість людей, які йдуть разом з вами, і приблизний час повернення.  

На відпочинок у ліс одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні 

відповідати місцевості та погодним умовам, які можуть змінитися дуже швидко.  

Доречі, на початок осені припадає активна фаза кліщів, тому для захисту від 

комах, одяг повинен надійно закривати тіло: штани – заправлені у шкарпетки, на 

ногах – чоботи або щільно зав‘язані черевики, рукави куртки - щільно облягати 

зап’ястя, на голові має бути головний убір. Після повернення з лісу необхідно 

уважно оглянути одяг і тіло на предмет виявлення кліщів.  

 Проведіть з дітьми роз’яснювальну бесіду щодо дотримання правил безпечної 

поведінки на природі і постійно тримайте їх в полі зору.  

Щоб не заблукати у лісі, запам’ятовуйте орієнтири під час руху, залишайте 

позначки та не заходьте далеко у хащі.  

Пам’ятайте, збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Щоб 

уникнути отруєння ними, ніколи не куштуйте незнайомих грибів; ніколи не 

збирайте гриби та ягоди поблизу транспортних магістралей, навіть їстівні гриби в 

тих місцях можуть бути отруйними. 

Найбільш небезпечними у лісі є пожежі. Тому, обов’язково дотримуйтесь 

правил пожежної безпеки на природі, зокрема: 

- обкопуйте місце, на якому будете розводити багаття; 

- за можливості, розпалюйте вогнище на місці попереднього; 

- не залишайте вогнище без нагляду; 

- коли їдете з місця відпочинку, ретельно загасіть полум’я, залийте його водою 

або засипте землею. 

Пам’ятайте – пожежу легше попередити, аніж загасити! Якщо ж Ви стали 

свідком лісової пожежі, негайно повідомте про це за номером телефону101. 

Завершити наші поради хочемо нагадуванням, що обов’язком людини є 

збереження природи. Тому, дбайливо й поважно ставтесь до лісу, бережіть його -  

не ламайте дерева, не рвіть первоцвіти, не викидайте пластикове та скляне сміття.  

Будьмо уважними та обережними на відпочинку у лісі! Нехай походи на 

природу завжди залишають лише приємні спогади та дарують нам радість та 

задоволення від прекрасно проведеного часу із рідними та друзями.  
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